
De modo geral, quem gosta de um 
"spoiler"?! Atualmente esta expressão é 
usada quando alguém revela uma 
informação importante ou o desfecho de 
filmes, séries ou livros que os espectadores 
ainda não �veram acesso (tempo, 
oportunidade). Certamente que, ter ao 
menos um vislumbre do que acontecerá no 
futuro nos deixaria mais aliviados, afinal, 
teríamos a sensação de controle em nossas 
mãos.

 
Imagine descobrir os propósitos por trás 

desta pandemia desde o início? Temos 
algumas sugestões, e com certeza muitos 
ensinamentos que vieram a par�r dela, mas 
Deus é quem sabe com exa�dão a razão pela 
qual a permi�u. Assim como no início da 
humanidade, Ele sempre está agindo de 
acordo com os Seus propósitos 
pré-estabelecidos.

 
Caso você tenha iniciado o ano 

planejando ler a Bíblia inteira, provavelmente 
já deve ter lido a história de José (Gn 37-50). 
Em pouco tempo de leitura, pode-se 
perceber como Deus agiu sobremaneira na 
vida de José. A princípio quando vendido 
como escravo, nada parece cooperar para o 
seu bem, mas depois de enfrentar quase 20 
anos, a honra de poder salvar toda sua 
família, como segundo homem mais 

poderoso do Egito, Deus estava com José em 
todo tempo (Gn 39.2) e o fez entender o Seu 
plano. Ah, mas como seria bem-vindo um 
“spoiler”, uma história que lemos em poucos 
minutos, demorou anos para fazer sen�do a 
José, contudo, Aquele que tem planos de nos 
fazer prosperar estava com ele, em todo 
tempo (Jr 29:11).

 
A história de José é linda demais, ainda 

mais se levarmos em conta que ela 
aconteceu exatamente como está escrito, 
pois o que está registrado nas Escrituras é 
digno de confiança. Devemos perseguir o 
exemplo dele, sua re�dão e hones�dade, sua 
luta contra a tentação, sua diligência em suas 
responsabilidades e o perdão sem medidas.

 Você pode não entender o porquê de 
suas maiores lutas; o porquê das perdas; o 
porquê das injus�ças à sua volta, mas se você 
quiser um conselho, mesmo sem garan�a 
alguma de respostas ou "spoilers", entregue 
seus ques�onamentos a quem tem 
propósitos perfeitos. Busque-O mais 
intensamente do que as respostas que Ele 
pode te oferecer, e um dia poderá assim 
como José reconhecer o Deus presente que 
sobrepuja o mal em bem (Gn 50.20).
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